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Hitra in enostavna 
zaščita pred vodo!
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Za uporabo pripravljena 
enokomponentna, visoko 
prilagodljiva tekoča 
membrana  z zelo hitrim 
sušenjem za tesnjenje 
notranjih in zunanjih 
prostorov pred 
polaganjem 
keramičnih 
ploščic, 
mozaikov 
in izdelkov 
iz kamna 

Lastnosti izdelka

Nanos 1. sloja na estrih

Nanos drugega sloja že po 1 uri

Kje in kako se uporablja

Enokomponentna, pripravljena 
za uporabo
Hitro osuši
Uporaba možna brez armirne mrežice
Že po 3 urah* odporna na dež
Z uporabo ustreznih lepil je oblaganje 
s keramičnimi ploščicami možno 
že po 4 urah*
Prostori obdelani s tem izdelkom so 
ponovno v uporabi že po 1 dnevu

aaaalliiali

Nadgradnja z oblogo iz kamna 
že po 4 urah

Nanos 1. sloja na
obstoječe keramične ploščice

P v
z

p

Pripravljeno za uporabo

Hidroizolacija balkonov, teras, kopalnic, tuš kabin in vlažnih prostorov pred polaganjem keramičnih ploščic, mozaikov in izdelkov iz kamna.

Nanašanje z valjčkom, čopičem ali z lopatico.

Preostanek se lahko ponovno uporabi, če ga shranimo v originalnem pakiranju (embalaži).

Mapelastic AquaDefense se uporablja z namenskimi elementi Mapelastic Sistema: Mapeband trak, Mapeband elementi

(90°, 270°, T, CROSS), Mapeband Easy, Mapeband TPE (T, CROSS), Drain Verical, Drain Lateral in Drain Front.

Poraba: 1 kg/m2 za dva nanosa

(1.3 kg/m2 za mm debeline nanosa)

Pakiranje: 15 kg, 7,5 kg in 3,5 kg vedro

Skladiščenje v originalnem pakiranju: 

24 mesecev

* pri +23 ˚C in 50 % relativni zračni vlagi

EN 14891
TEKOČA

HIDROIZOLACIJA
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V SKLADU Z EVROPASKIM
STANDARDOM
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